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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-10-28  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-28 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll  Socialförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 15:00-15:30 

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Tuula Marjeta (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Bertil Jansson (M) tjänstgörande, ers Monika Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Stina Sundling (L) tjänstgörande, ers Björn Larsson (-) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Ersättare: Ingalill Lennartdotter (MP) 
 

Övriga deltagare: Madde Gustavsson, förvaltningschef 
Inger Österberg, verksamhetschef individ och familj, funktionsstöd 
Sara Andersson, ekonomienheten 
Peter Björklund, utvecklingsstrateg 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg 
Jessica Brogren, kanslienheten 
 

Utses att justera Jari Mehtäläinen ersättare Ulla Lundqvist 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Måndag 2021-11-01 kl 15:00 Lindesbergs kommunhus 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
159 - 161 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtälainen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§159/21 Deltagande på distans 
  
§160/21 Budget 2021 revidering tilläggsanslag 
  
§161/21 Effektiviseringar 2022 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §159/21   Dnr:  
 
Deltagande på distans 
 

Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och tjänstgörande 
ersättare deltar på distans. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs  
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med  
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får  
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på  
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra  
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås besluta att:  
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och tjänstgörande 
ersättare deltar på distans på grund av smittspridningen av 
covid-19. 
  
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §160/21   Dnr: SN 2020/128 
 
Budget 2021 revidering tilläggsanslag 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar om följande fördelning av 
tilläggsbudget 25 Mnkr: 
 
Ändamål		 	 	 Budgettillskott	
Licenser IT berör samtliga  
verksamhetsområden   2,2 Mnkr 
Försörjningsstöd   5,0 Mnkr 
Socialsekreterare   1,4 Mnkr 
Familjehem barn och unga  4,3 Mnkr 
Gruppbostäder LSS   1,35 Mnkr 
Hemtjänst    5,0 Mnkr 
Korttidsboende   0,75 Mnkr 
Hälsofrämjande och förebyggande  
arbete   5,0 Mnkr 
 
Samt att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med hur förvaltningen avser att arbeta med 
hälsofrämjande och förebyggande arbete i ett 
kommunövergripande perspektiv.  Återrapportering sker till 
nämnd i april månad 2022. 
 

  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni om en revidering av 
tidigare gällande Mål och budget 2021 som en följd av en 
förbättrad skatteprognos i april. Genom denna revideringen 
beviljades Socialnämnden 25 000 000 kr i tilläggsanslag. Enligt 
beslut KS 2021/126 ingår tillägget i nämndens ram 
under hela planperioden 2022-2024. 
  
Prognosen för Socialnämnden uppgår 2021 till -58,5 Mnkr 
exklusive tilläggsanslaget. Förvaltningen föreslår därför 
nämnden att fördela ut tillägget till de verksamheter som har 
underskott som är svåra att påverka.  
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För att avgöra vilka verksamheter det gäller samt för att avgöra 
storleken på 
utökning har förvaltningen tittat på vilka enheter som över tid 
haft ett behov av en högre budgettilldelning. Utfallet har 
analyserats från 2015 och framåt för att se trender och sedan 
har detta vägts samman med prisökningar och nuläge. 
 

 
 Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Att fördela tilläggsanslag om 25 Mnkr enligt förvaltningens 
förslag.  Förslag till fördelning: 
 
Ändamål		 	 	 Budgettillskott	
Licenser IT berör samtliga  
verksamhetsområden   2,2 Mnkr 
Försörjningsstöd   5,0 Mnkr 
Socialsekreterare   1,4 Mnkr 
Familjehem barn och unga  4,3 Mnkr 
Gruppbostäder LSS   1,35 Mnkr 
Hemtjänst    10,0 Mnkr 
Korttidsboende   0,75 Mnkr 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson (C) lämnade förslag från 
majoriteten, på fördelning av tilläggsanslagen: 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet 
föreslår i den tilläggsbudget på 25 miljoner kronor även att i den 
finns med förslag på åtgärder som på sikt kan sänka kostnaden 
för socialnämnden samt att tilläggsbudgeten även inkluderar 
förebyggande arbete i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med hur 
förvaltningen avser att arbeta med hälsofrämjande och 
förebyggande arbete i ett kommunövergripande perspektiv.  
Återrapportering sker till nämnd i april månad 2022. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Fördelning av tilläggsbudget 25 Mnkr: 
 
Ändamål		 	 	 Budgettillskott	
Licenser IT berör samtliga  
verksamhetsområden   2,2 Mnkr 
Försörjningsstöd   5,0 Mnkr 
Socialsekreterare   1,4 Mnkr 
Familjehem barn och unga  4,3 Mnkr 
Gruppbostäder LSS   1,35 Mnkr 
Hemtjänst    5,0 Mnkr 
Korttidsboende   0,75 Mnkr 
Hälsofrämjande och förebyggande  
arbete   5,0 Mnkr 

  
Sven-Erik Larsson (M) yrkar bifall till Mathz Erikssons (C) 
förslag. 
 
Margareta Andergard (KD) yrkar bifall till Mathz Erikssons (C) 
förslag. 
 
Jari Methäläinen (SD) yrkar bifall till Mathz Erikssons (C) 
förslag. 
 
Stina Sundling (L) yrkar bifall till Mathz Erikssons (C) förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Mathz Erikssons 
(C) förslag. 
 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Ekonom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §161/21   Dnr: SN 2021/70 
 
Effektiviseringar 2022 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Dagvård rehab kvarstår 

Samt reducera socialnämndens budgetram genom bifall till 
föreslagna förändringar inom verksamheterna: 
Dagvård demens   1,4 Mnkr 
Fältassistenter   1,2 Mnkr 
Gemensam pott SN och BUN  0,5 Mnkr 

Samt att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
besluta föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den del av 
den gemensamma pott som kommunfullmäktige tidigare 
överflyttat från socialnämndens budget till barn- och 
utbildningsnämnden budget återförs till socialnämnden år 2022. 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
kvarvarande effektivisering och återkomma till nämnden med 
förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 beslutade 

Kommunstyrelsen att reducera Socialnämndens budgetram med 
3,9 Mnkr för 2022 i effektiviseringar.  

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om förändringar 
inom någon eller några av följande verksamheter: 
Verksamhet		 	 Budget	
Dagvård rehab nedläggning  3,2 Mnkr 
Dagvård demens   1,4 Mnkr 
Fältassistenter   1,2 Mnkr 
Gemensam pott SN och BUN  0,5 Mnkr 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 Dagvård rehab. Nedläggning av hela verksamheten 3,2 

Mnkr. Avveckling av hela verksamheten. Tidigare beslut 
gällande dagvård rehab gällde avveckling av enheterna i 
Storå, Frövi och Fellingsbro.  

 Dagvård demens. Nedläggning av hela verksamheten 1,4 
Mnkr. Budgeten består av två heltidstjänster och lokalhyra.  

 Fältassistenter. Nedläggning av hela verksamheten 1,2 
Mnkr. Budgeten består av två heltidstjänster.  

 Gemensam pott socialnämnden/barn- och 
utbildningsnämnden 0,5 Mnkr. Potten är i dagsläget 
fördelad till barn- och utbildningsnämnden för ett 
gemensamt projekt.  

 
Familjecentralen bedöms inte aktuella för någon besparing inför 
2022 då samverksansavtalet förlängdes i juni och gäller till och 
med 2023. 

 

 Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår nämnden besluta  

Att reducera budgetramen med 3,9 Mnkr genom effektivisering 
av eller reducering inom någon eller några av föreslagna 
verksamheter.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson (C) lägger fram majoritetens förslag 
till beslut, att nämnden beslutar att: 
Dagvård rehab kvarstår 

Samt reducera socialnämndens budgetram genom bifall till 
föreslagna förändringar inom verksamheterna: 
Dagvård demens   1,4 Mnkr 
Fältassistenter   1,2 Mnkr 
Gemensam pott SN och BUN  0,5 Mnkr 

Samt att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
besluta föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den del av 
den gemensamma pott som kommunfullmäktige tidigare 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

överflyttat från socialnämndens budget till barn- och 
utbildningsnämnden budget återförs till socialnämnden år 2022. 

Jari Methälinen (SD) yrkar på att Dagvård rehab samt 
Fältassistenter kvarstår, samt bifall till att reducera 
socialnämndens budgetram genom bifall till föreslagna 
förändringar inom verksamheterna: 
Dagvård demens   1,4 Mnkr 
Gemensam pott SN och BUN  0,5 Mnkr 

Sven Erik Larsson (M) yrkar på bifall till Mathz Erikssons (C) 
förslag till beslut. 

Margareta Andergard (KD) yrkar på bifall till Mathz Erikssons 
(C) förslag till beslut. 

Elin Axelsson (S) yrkar på tilläggsförslag att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över kvarvarande effektivisering och återkomma 
till nämnden med förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Mathz Eriksson (C) frågar socialnämnden om man 
först kan besluta om dagvård rehab, dagvård demens och den 
gemensamma potten. För att sedan besluta om fältassistenter. 
Efter dessa beslut tar nämnden ställning till förslag om att ge 
förvaltningen uppdrag om kvarvarande effektivisering. 
 
Ordförande finner att nämnden är överens om beslutsgången. 
 
Ordförande Mathz Eriksson (C) ställer frågan till nämnden om 
man kan besluta att Dagvård rehab kvarstår samt besluta att 
reducera socialnämndens budgetram genom bifall till föreslagna 
förändringar inom verksamheterna: 
Dagvård demens   1,4 Mnkr 
Gemensam pott SN och BUN  0,5 Mnkr 

Samt att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
besluta föreslå att kommunfullmäktige beslutar att den del av 
den gemensamma pott som kommunfullmäktige tidigare 
överflyttat från socialnämndens budget till barn- och 
utbildningsnämnden budget återförs till socialnämnden år 2022. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ordförande Mathz Eriksson (C) frågar sedan om nämnden den 
kan besluta att bifalla föreslagna förändringar inom 
verksamheten fältassistenter 1,2 Mnkr 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 

 

Reservationer 
Jari Mehtäläinen (SD) och Stina Sundling (L) reserverar sig mot 
beslutet om nedläggning av fältassistenter. 

 
Bilagor:  
Konsekvensbeskrivningar 

 
För kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef 
Ekonom 

För åtgärd: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

 

 


